
2021	was	een	succesvoller	jaar	voor	Immobel	Frankrijk	dan	2020	in	termen	
van	activiteiten.	Toch	zijn	we	nog	niet	teruggekeerd	naar	de	prepandemische	
niveaus	van	2017-2019.	
De	vertraging	voor	het	verkrijgen	van	vergunningen,	die	reeds	in	2020	
merkbaar	was	als	gevolg	van	de	pandemie,	blijft	aanhouden.	Bovendien	
wil	men	af	van	de	stedelijke	wildgroei	om	de	'nul-net-artificialisering'	te	
bevorderen.	Dat	betekent	dat	de	stedelijke	transformatie	van	gebouwen	-	en	
dat	is	de	kern	van	onze	business	-	een	van	de	mogelijke	oplossingen	is.	
Op	de	markt	van	Île-de-France	blijven	de	grondprijzen	stijgen	door	de	stevige	
concurrentie.	De	kantoor-	en	woonmarkten	komen	tegelijkertijd	onder	druk	
te	staan	en	dat	is	eerder	ongewoon.	Die	evolutie	wordt	nog	versneld	door	de	
gezondheidscrisis	en	de	ontwikkeling	van	nieuwe	manieren	van	werken.	Dat	
creëert	evenwel	reële	opportuniteiten	voor	Immobel.	
2021	werd	gekenmerkt	door	een	hernieuwde	belangstelling	van	tertiaire	
afnemers	in	de	regio	Parijs,	met	1,85	miljoen	m2	verhuurovereenkomsten.	
De	afnemers	aarzelden	niet	om	te	profiteren	van	de	kansen	om	efficiënte	
activa	te	verwerven	in	Parijs	om	zo	een	hoogwaardige	diensten	en	
leefruimten	aan	hun	werknemers	te	bieden.	Dat	bevestigt	de	trend	om	
optimaal	gebruik	te	maken	van	de	ruimte	om	rekening	te	houden	met	de	
nieuwe	werkmethoden	en	om	meer	centrale	stadsligging	te	promoten.			
De	investeringen	volgen	die	trends	en	concentreren	zich	op	de	acquisitie	van	
eigendommen	met	hoge	vereisten	inzake	duurzame	ontwikkeling.	Het	succes	
van	innovatieve	projectoproepen	zoals	“Réinventer	Parijs	3”	toont	dat	de	
markt	op	zoek	is	naar	stedelijke	transformatie.	
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OVERZICHT VAN DE PROJECTEN
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In	2021	werden	de	volgende	opmerkelijke	transacties	
uitgevoerd.	
In	juni	2021	zijn	we	gestart	met	de	marketing	van	
het	vlaggenschipprogramma	Fort	d’Aubervilliers	dat	
157	woningen	aanbiedt	voor	onbeperkte	aankoop.	De	
verkoop	verliep	zo	goed	dat	we	twee	maanden	sneller	
gestart	zijn	met	de	marketing	van	fase	2.	Uit	het	feit	dat	
60%	van	de	percelen	reeds	gereserveerd	is,	blijkt	duidelijk	
de	waardering	van	onze	knowhow,	vakbekwaamheid	en	
operationele	synergie.	
In	Bussy-Saint-Georges	(Seine	et	Marne,	regio	Parijs)	zijn	
we	gestart	met	de	marketing	van	het	Bucolia-project	die	
bijzonder	snel	verliep.	Dat	succes	is	te	danken	aan	de	
kwaliteit	van	de	woningen	en	de	aangeboden	diensten.	
Dit	gemengde	programma	is	een	unieke	ontwikkeling	
die	beantwoordt	aan	de	marktverwachtingen:	collectief	
en	individueel	wonen,	en	een	topligging	voor	een	
seniorenresidentie.	
Tati	Barbès,	een	iconisch	gebouw	in	het	18e	arrondissement	
van	Parijs,	zullen	we	verbouwen	tot	een	product	voor	
gemengd	gebruik	met	kantoren,	woningen,	een	hotel,	
culturele	faciliteiten	en	winkelruimten.	Het	zal	een	
duurzaam	paradepaardje	worden	in	een	historisch	district	
van	Parijs.	
Op	277	rue	Saint	Honoré,	tussen	Concorde	en	
Madeleine,	plannen	we	de	ontwikkeling	van	een	
2.700	m²	gecombineerd	kantoor-en-retailproject	in	
een	samenwerkingsverband	met	Goldman	Sachs	Asset	
Management.	

Naam Oppervlakte  
(m2)

Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel 
Immobel

55 Avenue de Colmar 26.800 Rueil-Malmaison Gemengd Te bepalen 100%
FORT'IZY (Fort d'Aubervilliers) 18.800 Aubervilliers Residentieel Q4 2021 / Q2 2024 50%
17/27 rue Chateaubriand 12.700 Savigny Sur orge Residentieel Q2 2022 / Q2 2024 100%
Créteil - ZAC de l'Echat 11.400 Créteil Residentieel Te bepalen 26%
Esprit ville 10.100 Chelles Residentieel Q3 2018 / Q4 2021 100%
1 Rue de Cergy 9.600 Osny Residentieel Q4 2022 / Q4 2024 60%
Parijs 14 / Montrouge 9.200 Parijs Kantoren Q2 2022 / Q1 2024 100%
FORT'IMMO (Fort d'Aubervilliers) 8.500 Aubervilliers Residentieel Q4 2021 / Q4 2023 50%
Tati Barbès 8.000 Parijs Gemengd Q1 2023 / Q2 2024 100%
Bucolia 7.300 Bussy saint georges Residentieel Q1 2022 / Q1 2024 100%
9 Bld de Fontenay 7.100 Le Perreux Sur Marne Residentieel Q4 2022 / Q4 2024 100%
Esprit verde 6.900 Bessancourt Residentieel Q1 2020 / Q2 2022 50%
Ch des Poutils / Route D'Orléans 6.800 Montlhery 2 Residentieel Q4 2022 / Q4 2024 20%
Le conti 6.600 Le plessis trevise Residentieel Q3 2018 / Q2 2021 100%
Canal 6.400 Bondy Residentieel Te bepalen 40%
Les terrasses du canal 6.100 Aubervilliers Residentieel Q4 2018 / Q3 2021 50%
L'aquila 5.900 La Garenne Colombes Residentieel Q3 2019 / Q2 2022 100%
11-15 Boulevard Marechal Foch 5.700 Neuilly Sur Marne Residentieel Q4 2022 / Q4 2024 100%
Le Clos Mazarine 5.200 Chilly Mazarin Residentieel Te bepalen 100%
Angle JJ Rousseau - Tivoli 5.200 Houilles Residentieel Te bepalen 50%
Saint-Antoine 5.000 Parijs Kantoren Q3 2022 / Q2 2024 100%
Les jardins d'Elizabeth 5.000 Aubergenville Residentieel Q3 2019 / Q4 2021 100%
Fleurilège 4.900 Croissy sur seine Residentieel Q4 2018 / Q2 2021 46%
Helios 4.900 Drancy Residentieel Q1 2019 / Q1 2022 100%
Horizon nature 4.800 Montevrain Residentieel Q3 2021 / Q3 2023 100%
29 bis avenue du Général De Gaulle 4.800 Avon Residentieel Q4 2022 / Q4 2024 100%
Essen'ciel 4.400 Othis Residentieel Q2 2022 / Q2 2024 100%
191/195 rue de Meaux 4.400 Vaujours Residentieel Q4 2022 / Q4 2024 100%
Buttes-Chaumont 4.300 Parijs Gemengd Q4 2022 / Q4 2024 100%
Les terrasses de l'orge 3.800 Epinay sur orge Residentieel Q3 2020 / Q1 2022 50%
Le bel'air 3.500 Bezons Residentieel Q3 2018 / Q1 2021 100%
Villa Colomba 3.300 Charenton Le Pont Residentieel Q3 2018 / Q2 2022 51%
277 rue Saint Honoré 3.000 Parijs Gemengd Te bepalen 10%
20 Quai de l'Aisne 3.000 Pantin Kantoren Q3 2022 / Q2 2024 100%
32 rue Saint Léger 3.000 Saint germain en laye Residentieel Q1 2021 / Q1 2023 100%
Les terrasses de Montmagny 2.900 Montmagny Residentieel Q2 2019 / Q4 2021 100%
42-50 Bvd Emile Genevoix 2.700 Romainville Residentieel Te bepalen 100%
Villa du petit bois 2.700 Eaubonne Residentieel Q3 2020 / Q1 2022 100%

Zie de details 
van de projecten op onze 

corporate website

209.500 m2

franse portfolio

33.400 m2

kantoren

2.837
wooneenheden1

1. Het geheel van de wooneenheden, zonder rekening te houden met het aandeel van Immobel in de respectievelijke projecten.

https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/france-106
https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/france-106
https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/france-106
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Bij	al	onze	projecten	staat	duurzaamheid	
centraal.	We	hebben	een	partnerschap	
ondertekend	met	de	stad	Parijs	om	onze	
gebouwen	tijdelijk	vroeger	in	gebruik	te	
laten	nemen.	Dat	moet	ons	de	kans	bieden	
om	nieuw	leven	te	blazen	in	de	ruimten	die	
leeg	zijn	achtergebleven	voor	de	start	van	de	
werken.	De	stedelijke	transformatie	die	werd	
ingezet	met	de	projecten	Tati	Barbès	en	Saint	
Antoine	maakt	van	gemengd	gebruik	een	
sterke	motor	voor	waardecreatie.	Ze	zorgt	ook	
voor	een	betere	integratie	van	de	gebouwen	
in	hun	Parijse	omgeving.	
We	verkiezen	transformatie	altijd	boven	
afbraak	en	heropbouw.	In	Saint	Antoine	
zullen	we	een	parkeerterrein	ombouwen	tot	
een	kantoor-	en	woongebouw	met	atypische	
verdiepingen	en	ruimten.	Na	structurele	
studies	en	in-situtests	konden	we	alle	metalen	
posten	en	draagbalken	behouden	en	door	
een	verdieping	te	verwijderen	konden	we	
het	gebouw	renoveren	in	plaats	van	het	af	te	
breken.	
Net	zoals	voor	Tati	Barbès	werden	ook	hier	
grondige	structurele	studies	uitgevoerd	zelfs	
nog	voordat	de	vergunningsaanvraag	werd	
ingediend,	met	de	bedoeling	om	zo	weinig	
mogelijk	af	te	breken	en	zo	veel	mogelijk	van	
het	bestaande	gebouw	te	behouden.	Meer	
dan	60%	van	de	bestaande	verdiepingen	werd	

behouden.	Dat	maakt	van	Immobel	de	meest	
geëngageerde	kandidaat	in	dat	opzicht.	
Ons	team	in	Frankrijk	werd	begin	2022	
versterkt	met	de	aanstelling	van	Paul-Michel	
Roy	als	General	Manager	for	Commercial	and	
Urban	Transformation.	Hij	zal	de	synergiën	
tussen	onze	residentiële	en	commerciële	
projecten	versterken,	en	de	teams	
consolideren	die	instaan	voor	de	stedelijke	
transformatie	en	de	commerciële	projecten	
in	Parijs	en	Ile-de-France.	Immobel	Frankrijk	
drijft	bijgevolg	het	tempo	van	zijn	ontwikkeling	
op	om	te	voldoen	aan	de	toenemende	
belangrijke	stedelijke	uitdagingen	van	
gemengd	gebruik	en	duurzaam	herstel.	

Fort d'Aubervilliers, regio Parijs

Immobel Frankrijk drijft 
bijgevolg het tempo van zijn 
ontwikkeling op om te voldoen 
aan de toenemende belangrijke 
stedelijke uitdagingen van 
gemengd gebruik en duurzaam 
herstel.

Fabien  
Acerbis
Managing	Director,	
Immobel	Frankrijk

Fort d'Aubervilliers, regio Parijs
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MARKTANALYSE: FRANKRIJK 
I. Kantoormarkt in Frankrijk 
A. Regio Parijs 
De Parijse kantoormarkt is een van de meest levendige in Europa, met 59,65 miljoen m² 
eind 2021. Dat betekent dat de stock met 742.608 m² ofwel 1,26% is uitgebreid.  

De vraag naar kantoorruimte in Parijs steeg naar 1,85 miljoen m² in 2021, en dat is een 
stijging met 32% tegenover 2020. Het vierde kwartaal van 2021 was bijzonder actief, met 
631.000 m² ruimte in de regio Parijs. Dat is een bevestiging van het herstel dat in de 
voorgaande kwartalen werd ingezet. De markt heeft zich evenwel bijzonder actief getoond 
in een aantal subsegmenten en geografische locaties, met transacties boven 1.000 m² 
die sinds begin dit jaar snel zijn toegenomen en met een sterke activiteit in Paris Centre 
Ouest en La Defense. 

In het segment van de grote transacties zien we weinig activiteit in het eerste deel van het 
jaar, maar het vierde kwartaal was bijzonder goed. In 2021 werden 56 transacties van 
5.000 m² opgetekend, waarvan 20 in het vierde kwartaal alleen al. Deze markt reageert 
doorgaans trager op de economische en vastgoedcycli, maar de resultaten op het einde 
van het jaar wijzen op een herwonnen vertrouwen van de grote ondernemingen. 

Na een groei in 2020 en begin 2021 is het volume van het onmiddellijk beschikbare 
aanbod grotendeels stationair gebleven in de tweede helft van 2021 met 4 miljoen m² op 
31 december 2021 of een leegstand van 6,8%. De geografische evolutie van het aanbod 
blijft variëren met een verdere daling in de Parijse binnenstad en een stijging voor de rest 
van Île-de-France. De leegstand in Paris Centre Quest bedraagt 3,5%.  

De druk op het aanbod in Parijs blijft de huurprijzen omhoog stuwen. De gemiddelde 
huurprijzen voor A-locaties in Parijs bereikten € 907/m²/jaar, en zelfs € 930/m²/jaar. Ook 
de huurwaarden voor gerenoveerde en oudere gebouwen zitten in de lift. In de voorsteden 
zijn de trends iets genuanceerder. De gemiddelde huurprijs voor A-locaties in La Defense 
bedroeg € 550/m² (exclusief btw) en € 510 in de Western Crescent. Dat is een stijging met 
respectievelijk 10% en 19% op jaarbasis. Hoewel het aanbod op deze deelmarkten onder 
druk staat omwille van de locatie en de intrinsieke kwaliteit, is dat minder het geval op de 

meeste andere markten, waar het aanbod groter is en nog toeneemt. Dat leidt tot een 
stabilisering en zelfs tot een daling van de huurprijzen. 

59,65 miljoen m² kantoorbestand in de regio Parijs 
1,85 miljoen m² take-up in de regio Parijs 
6,8% leegstand 

Regionale kantoormarkt 
Hoewel Parijs de voorkeur blijft genieten, bieden de regionale markten aanzienlijke 
ruimtes tegen lagere huurprijzen. De markten van Lyon, Rijsel, Toulouse, Marseille en 
Bordeaux tellen samengevoegd 22,5 miljoen m². Lyon is daarbij de grootste regionale 
kantoormarkt met 6,84 miljoen m².  

De regionale markten hebben een sterk herstel getoond in 2021, na een aanzienlijke 
terugval met 44% in de vraag in 2020. De regionale take-up voor kantoren is van 642.804 
m² in 2020 opnieuw gestegen naar 954.695 m² in 2021 (+49%). De meeste regionale 
markten zagen hun huurprijzen voor kantoren in A-locaties stijgen. De kantoorruimte in 
Lyon wordt thans gecommercialiseerd aan € 340/m²/jaar (+4,6%). De huurprijzen voor 
kantoren in Marseille stegen naar € 320/m²/jaar. 

De evolutie van de leegstand op de regionale markten is minder eenduidig. Met een 
leegstand in Lyon van 4,92% van het totale bestand is het percentage van lege ruimten 
in Lyon gedaald naar 3,37%. 

Kerncijfers: 
22,5 miljoen m² kantoorbestand op de regionale markten 
954.695 m² take-up op de regionale markten 

bronnen: CBRE 
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II. Investeringen in Frankrijk 
Na verscheidene jaren van gestage groei en een recordhoogte in 2019 werd de 
investering in commercieel vastgoed zwaar getroffen door de gezondheidscrisis in 2020 
en 2021. In een volatiele economische situatie heeft de nog steeds onzekere impact van 
de nieuwe werk- en consumptiepatronen doorgewogen op de vastgoedvraag en bijgevolg 
de kantoor- en retailvolumes. Ook de reisbeperkingen hebben een obstakel gevormd voor 
het afsluiten van bepaalde transacties.  

Twee sectoren die zich sterk hebben getoond in 2021, zijn industrial & logistics en de 
residentiële markten. De vraag naar investeringen in industrial & logistics werd 
gestimuleerd door de sterke groei in e-commerce en het belang van een geoptimaliseerde 
supply chain.  

De investeringsvolumes in de residentiële sector blijven stijgen, met een recordhoogte in 
2021. De sterke prestatie van de residentiële markt wordt aangestuurd door de studenten- 
en seniorenhuisvesting en cohousing. In geografische termen zijn het vooral de 
middelgrote steden, nabij de grote steden, die nu mede door de ontwikkeling van het 
telewerk en zelfs het nemen van een tweede woonplaats, goed scoren bij de 
investeerders. 

Kantoorruimten hebben momenteel een toprendement van 2,60% in Parijs CBD en Paris 
Centre West. Dat is een lichte daling tegenover 2,75% het jaar voordien. De druk op het 
rendement was het sterkst in logistics (en semi-industriële ruimten). Logistieke ruimte in 
het topsegment wordt gecommercialiseerd aan een rendement van 3,25%. 

Met 2,10% in Parijs en 2,90% in Lyon blijft het rendement van residentieel vastgoed 
structureel lager dan dat van commercieel vastgoed. De vraag van beleggers naar 
residentiële nieuwbouw blijft bijzonder groot.  

Kerncijfers: 
2,60% toprendement voor kantoren in Parijs 
3,25% toprendement voor logistiek 
2,10% toprendement voor residentieel vastgoed 

bronnen: CBRE 

III. Residentiele markt in Frankrijk 
A. Bevolking 

Op 1 januari 2021 telde Frankrijk 67,4 miljoen inwoners. Dat is een toename met 0,18% 
ten opzichte van het vorige jaar, en een matiging van het groeitempo met gemiddeld 
0,37% op jaarbasis tijdens de afgelopen tien jaar. De Franse bevolking is gestegen met 
119.400 inwoners, waarvan 67.400 natuurlijke groei en 52.000 netto migratie.   

B. Aanbod 

Op 1 januari 2021 telde het Franse woningbestand 37,2 miljoen wooneenheden. Op het 
Franse vasteland bestond 82% van de wooneenheden uit hoofdverblijfplaatsen en 55% 
uit individuele wooneenheden. 

Hoewel de markt sinds het begin van het jaar een trage groei kende was er een herstel 
van de bouwactiviteit in Q3. In augustus 2021 werd een vergunning afgeleverd voor 
453.000 wooneenheden en werd gestart met de bouw van 386.000 wooneenheden (over 
12 maanden). Voor het eerst sinds de start van de pandemie wijzen de bouwactiviteiten 
en het aantal afgeleverde bouwvergunningen op een positieve ommekeer. Dat geldt 
vooral voor de regionale markten, aangezien de residentiële bouwactiviteit in de regio 
Parijs daalt (-4,4%). 

C. Prijzen 

In het derde kwartaal van 2021 bleven de prijzen van reeds bestaande huizen in Frankrijk 
stijgen: +2,0% ten opzichte van het tweede kwartaal, na +1,9% en +1,2% in de 
voorgaande kwartalen. Op jaarbasis stegen de prijzen met +7,4%. Sinds het vierde 
kwartaal van 2020 werd een grotere groei opgetekend voor huizen (+9,0% in één jaar in 
het derde kwartaal van 2021) dan voor appartementen (+5,2%), en dat is geleden van 
eind 2016. 

Op jaarbasis stijgen de huisprijzen aan een versneld tempo (+7,1%, na +6,1% in het 
vorige kwartaal). De prijzen voor oudere huizen stijgen sneller (+7,4% jaar-op-jaar) dan 
die voor nieuwe huizen (+4,7%). 
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D. Transacties 

Het jaarlijkse transactievolume is andermaal gestegen in het derde kwartaal van 2021: 
het aantal transacties van de afgelopen twaalf maanden werd in september geschat op 
1.204.000, na 1.156.000 eind juni. Het jaarlijkse volume van transacties volgt een 
opwaartse trend sinds het vierde kwartaal van 2020, na een terugval tussen eind 2019 en 
het derde kwartaal van 2020. 

E. Huurprijs 

De huurprijzen zijn al verscheidene jaren aan het stijgen in Frankrijk. In september 2021 
bedroeg de gemiddelde huurprijs € 15/m², inclusief lasten, volgens de Seloger-barometer. 
In 2021 zijn de huurprijzen nog sterker gestegen dan in 2020. In het tweede kwartaal 2021 
is de referentie huurindex gestegen met 0,42% op jaarbasis.  

Achter die cijfers gaan aanzienlijke regionale verschillen schuil. De huurprijzen blijven het 
hoogst in Parijs, met een gemiddelde huurprijs van € 28,35/m² per maand exclusief lasten 
in maart 2021, volgens Vanport. In de loop van het jaar zijn die evenwel gestabiliseerd. In 
de meeste grote steden zoals Tours, Lyon en Metz zijn de huurprijzen stabiel gebleven. 
De huurprijzen zijn daarentegen aanzienlijk gestegen in Rouen, Nantes (+4%) en 
Bordeaux (+7%).  

F. NIEUWBOUW 

Hoewel de markt sinds het begin van het jaar traag blijft, werd het derde kwartaal van 
2021 gekenmerkt door een opleving van de bouwactiviteit. In augustus 2021 werden 
453.000 woningen vergund en werd begonnen met de bouw van 386.000 woningen (over 
12 maanden). Voor het eerst sinds het begin van de pandemie is er sprake van een 
positieve ontwikkeling van de start van de bouwwerkzaamheden en de 
bouwvergunningen. Dit is vooral het geval op de regionale markten, maar in de regio 
Parijs is de woningbouwactiviteit gedaald (-4,4%). 

Kerncijfers:  
+7,1% residentiële prijsstijging in Frankrijk Q3 op jaarbasis 
De gemiddelde huurprijs in Parijs bedraagt € 28,35/m² per maand 

bronnen: CBRE, Eurostat, INSEE, BTSLC, SDES 

31 december 2021


